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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenná 

dne 18. října 2019 

 

1) Zahájení 

2) Seznámení s výdaji obce nad 3000,- Kč 

3) Rozpočtové opatření  

4) Žádost a darovací smlouva pro ZŠ Budišov 

5) Rozhodnutí o odkoupení části pozemku 

6) Plán inventur 

7) Obecní ples 

8) Závěr 

 Ad 1) Zahájení 

Starosta obce zahájil v 19:10 zasedání zastupitelstva obce. Prohlásil, že zasedání bylo řádně 

svoláno a vyhlášeno a na zasedání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta obce 

přednesl program zasedání zastupitelstva obce. Program zasedání byl doplněn o bod:  

- Obecní ples  

Zastupitelstvo obce schválilo navržený program zasedání 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.  

Starosta pověřil vyhotovením zápisu ze zasedání zastupitelstva obce p. Jaroslavu Navrátilovou, 

ověřením zápisu určil Mgr. Marii Mikynovou a p. Josefa Rouše. 

Starosta konstatoval, že zápis z předcházejícího zasedání byl ověřen a vystaven k nahlédnutí na 

úřední desce. Proti zápisu nebyly podány žádné námitky. 

 

Ad 2) Seznámení s výdaji obce nad 3.000,- Kč 

Starosta obce přečetl zastupitelstvu přehled výdajů obce nad 3.000,- Kč za měsíc srpen a září 

2019.  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí následující výdaje: 

Svoz a uložení odpadu – za červenec     10.333,- Kč        

Těžba dřeva - srpen        46.130,- Kč 

Refundace autobusu – za červenec        8.569,- Kč      

Pojistné         17.048,- Kč 

Záloha na elektřinu – červenec, srpen             6.703,- Kč 

Stavební práce strojem 16.638,- Kč 

Těžba dřeva – září 35.320,- Kč 

Svoz a uložení odpadu - za srpen 11.086,- Kč 

Stavební práce - KD 23.855,- Kč 

Refundace autobusu – za srpen   8.706,- Kč 

Svoz tříděného odpadu  4.300,- Kč 

Oprava kříže -  Klementice 23.716,- Kč 

Mobilní wc  5.929,- Kč 

Správa účetních programů   6.977,- Kč 

Elektrocentrála 21.877,- Kč 

Projektor 19.989,- Kč 

Svoz tříděného odpadu  3.630,- Kč 

Elektroinstal. práce – KD, koupaliště 13.085,- Kč 

Hudba – sousedské posezení  5.000,- Kč 

Vystoupení šermířů   6.000,- Kč 

Materiál. náklady - zeleň   3.023,- Kč 

Občerstvení – sousedské posezení  9.601,- Kč 
 

Ad 3) Rozpočtová opatření  

Účetní obce seznámila zastupitele s provedeným rozpočtovými opatřeními č. 8, 9 a 10 v rámci 

kompetence starosty obce, které jsou zveřejněny na internetových stránkách obce:   
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www.kamenna-tr, v části úřední deska, do listinné podoby lze nahlédnout na obecním úřadě 

v úřední hodiny: čtvrtek 14:00 – 18:00.  

 

Ad 4) Žádost a darovací smlouva pro ZŠ Budišov 

Ředitel ZŠ Budišov zaslal obci žádost o finanční dar na financování aktivit a vybavení pro 

žáky školy, děti z naší obce. 

Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelé projednali žádost a schválili darovací smlouvu se ZŠ Budišov pro účely rozvoje 

vzdělávání, školství a podpory mládeže a schválili finanční dar ve výši 12.000,- Kč.   

Hlasování: 

Usnesení č. 1 bylo schváleno: 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
  

Ad 5) Rozhodnutí o odkoupení části pozemku 

Bod rozhodnutí o odkoupení části pozemku byl přesunut na příští zasedání zastupitelstva. 
 

Ad 6) Plán inventur 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s harmonogramem inventarizačních prací, jmenováním 

inventarizační komise a plánem inventur pro rok 2019. 

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí 
 

Ad 7) XII. Obecní ples  

Obec Kamenná, Kameňáci z. s., MS Kamenná a SDH Kamenná pořádají v pátek dne 3. ledna 

2020 v kulturním domě v Kamenné již dvanáctý ročník obecního plesu. Bližší informace ke 

konání plesu: www.kamenna-tr.cz, www.sdhkamenna.eu, www.kamenaci.eu 

Zastupitelstvo rozhodlo o spoluúčasti obce na akci formou poskytnutí prostor kulturního 

domu, dokoupení, či zapůjčení nezbytných vybavovacích předmětů a zaplacení hudby. 

Výsledky hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 8) Závěr 

Starosta obce prohlásil ve 20.30 zasedání zastupitelstva za ukončené, neboť byl vyčerpán pořad 

jednání. 

 

Přítomní členové zastupitelstva:  p. Stanislav Rouš, Mgr. Marie Mikynová, p. Aleš Adam, 

  p. Josef Rouš, Ing. Pavel Duran, p. Libor Macháček,  

  Ing. Tomáš Marek 

Přítomní občané:  p. Jaroslava Navrátilová 

 

Dne: 

Vypracovala:  p. Jaroslava Navrátilová  

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Marie Mikynová 

 

 p. Josef Rouš 

 

Starosta obce: p. Stanislav Rouš 

 

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky: 

Sňato: 

http://www.kamenna-tr/
http://www.kamenna-tr.cz/
http://www.sdhkamenna.eu/
http://www.kamenaci.eu/

